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Assunto: Contributos da Ordem dos Farmacêuticos às Orientações Metodológicas 

para Estudos de Avaliação Económica de Medicamentos 

 

 

Tendo sido solicitado parecer à Ordem dos Farmacêuticos sobre as “Orientações 

Metodológicas para Estudos de Avaliação Económica de Medicamentos”, documento 

que, no seu princípio conceptual, consideramos da maior importância, visto que as 

últimas orientações metodológicas a observar nos estudos de avaliação económica 

datam do ano de 1998, aprovadas por Despacho do Ministério da Saúde n.º 19064/99, 

de 9 de setembro, somos por este meio a enviar os nossos contributos. O parecer da 

Ordem dos Farmacêuticos teve por base uma análise ensaiada no breve trecho 

temporal disponibilizado, no seio dos Colégios de Especialidade e peritos farmacêuticos 

com extensos conhecimentos e experiência comprovados no domínio destas matérias.   

Queremos afirmar a nossa concordância com a revisão das referidas 

Orientações que há tanto, todos aguardavam. Contudo, a sua divulgação com pedido 

eventual de parecer num tão curto espaço de tempo fere a necessária contribuição 

substantiva e de qualidade que pode e deve ser dada pelos parceiros, dificulta a 

gestão positiva do processo de utilização das Orientações e estimula a precipitação na 

análise de matérias tão complexas e que exigem reflexão, estudo e auscultação interna 

nas instituições. Dito isto, é reconhecido o esforço do INFARMED em dilatar o tempo para 

que estes contributos pudessem ser enviados e, esperamos, tidos em conta. 

Igualmente e não obstante a metodologia gizada de auscultação do INFARMED 

a cada stakeholder, materializando-se através de parecer escrito, sublinha-se a 

necessidade de existir uma discussão técnica mais aprofundada e num horizonte 

temporal mais alargado (e.g. por um período de 3 a 6 meses), em similitude com a 

prática da Agência Europeia do Medicamento, quando implementa ou altera 

guidelines regulamentares desta magnitude transformativa. Esta discussão pública e 

alargada aduz-se de uma importância e relevância acrescidas, visto que estas 

orientações metodológicas esperam-se duradouras no tempo, pelo que a sua 

implementação sem um debate aberto e participado, compromete o seu principal 
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objectivo, isto é, o de dotar o País de ferramentas robustas, mas também proporcionais, 

que produzam evidência de valor clínico e económico de suporte à tomada de 

decisão em sede de avaliação de  tecnologias de saúde para os Portugueses. E ao 

afirmarmos ab initio princípio da proporcionalidade, referimos especificamente a 

necessária ponderação que o investimento em geração de evidência epidemiológica, 

clínica e económica deve considerar tendo em conta a realidade do País nestas áreas 

de investigação e a aplicabilidade na produção desta evidência, bem como a 

necessidade efetiva da sua obtenção para efeitos de avaliação económica das novas 

terapêuticas. 

 

1. Comentários globais  

Na globalidade, é notório um grande aumento da complexidade de informação 

e de quantidade de evidência adicional que é necessária submeter ou gerar 

localmente.  

Acresce que não se conhece expertise suficiente (e.g. em número de peritos), 

nem da parte dos detentores de AIM, centros académicos e CRo’s, nem da parte 

dos avaliadores que fazem parte do ecossistema regulamentar em Portugal, que 

perante a crescente complexidade exigida, permita tornar fluído um processo 

que, previamente, já não o era. Será, pois, de prever que os requisitos ora 

definidos e a complexidade dos dados solicitados acabe por resultar em atrasos 

significativos na avaliação das novas tecnologias em saúde. E esse atraso 

prejudicará seguramente os indicadores de desempenho da Autoridade, das 

Empresas e adiará, quando for o caso, o acesso aos medicamentos inovadores 

em Portugal. A complexidade científica, quando não justificada, pode ser 

percecionada como uma barreira. E estamos seguros de que não é essa a 

intenção do INFARMED nem do Grupo de Trabalho, cuja idoneidade e 

independência científica é inquestionável. Acresce que, com esta 

complexidade, a necessidade de recursos técnico-científicos, já hoje 

insuficientes, vai ter de aumentar significativamente.  

Mas como, certamente, todos reconhecem, atualmente, a grande maioria dos 

fornecedores de tecnologias que se dispõe a desenvolver um estudo de 

avaliação económica, fá-lo desenvolvendo um modelo central (tipicamente no 

Reino Unido ou na Alemanha) que é, posteriormente, adaptado às realidades de 

cada país, na medida em que a parametrização do modelo assim o permita. A 

quase totalidade dos estudos de avaliação económica submetidos à 

apreciação do INFARMED deriva deste modelo, sendo, absolutamente, residual 
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o desenvolvimento de modelos de raiz no nosso País. Por outro lado, 

contextualizando Portugal na moldura Europeia, não é de prever que a 

publicação das orientações metodológicas ora em apreço, venha a alterar este 

paradigma. Neste sentido, não se vislumbra de que mais que uma ínfima 

quantidade de agentes, eventualmente, melhor aprovisionados, venha a ter 

capacidade para responder ao grau de exigência patente nas presentes 

orientações.   

Dada a elevada complexidade das orientações metodológicas ora em apreço, 

propõe-se que seja equacionado uma implementação faseada no tempo (e.g. 

ensaio experimental por novas classes terapêuticas), permitindo por um lado, a 

adaptação aos novos quesitos e às necessidades de criação de fontes de 

evidência e dados em saúde e, por outro lado, avaliar se as mesmas respondem 

às necessidades do País em matérias de avaliação de tecnologias de saúde. 

Aliás, seria de enorme utilidade que, o Grupo de Trabalho na sua bibliografia 

pudesse reforçar a existência de estudos de avaliação económica já realizados 

e publicados tendo por base orientações desta natureza. Seria um precioso 

template e um passo relevante para a operacionalidade das normas. 

Revela-se ainda importante, considerar no documento em apreço, a avaliação 

de intervenções em saúde pública, que tal como os medicamentos são 

tecnologias de saúde, revelando-se importante o alargamento destes princípios 

a estas intervenções. E, por força maior os dispositivos médicos que há tanto se 

aguardava serem incluídos nas orientações para os Estudos de Avaliação 

Económica quando assim se justifique. 

   

2. Definição do limiar custo-efetividade 

A definição do limiar custo-efetividade não é especificada, e não tinha que ser. 

Contudo, sendo referido com a especificidade que é, implicando considerar-se 

intervalos de limiares de custo-efetividade e a apresentação dos resultados em 

termos do preço da tecnologia, a que é custo-efetiva seria razoável a definição 

de um intervalo de rácios aceitáveis para a decisão em matéria da negociação. 

Não existindo definição de threshold continua a não ser claro qual o limiar abaixo 

do qual uma tecnologia é considerada custo-efetiva e, neste contexto, qual será 

considerada a mais custo-efetiva. 

Por outro lado, não está descrito nas orientações metodológicas, quem é que irá 

fazer a análise do custo-oportunidade e determinar quais os requisitos e limites 
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para a comparação. Por exemplo, serão diferentes por patologia? Serão 

avaliados em cada processo? A partir de que dados? A empresa está envolvida 

neste processo? Eticamente fará sentido?  

 

3. Comparadores 

As novas orientações metodológicas admitem incluir para a avaliação 

económica múltiplos comparadores, nomeadamente, todas as estratégias 

utilizadas para o tratamento da indicação terapêutica (aprovadas ou não), 

analisadas, contudo, em comparações individuais e não mistas. Tal irá tornar o 

processo de avaliação económica mais dispendioso, moroso e de elevada 

complexidade. 

Dificilmente a avaliação de vários comparadores conduzirá a um mesmo 

resultado de decisão de adotar ou não a nova estratégia. A avaliação irá assim 

resultar em diferentes rácios e, consequentemente, a diferentes níveis de 

incerteza, e, portanto, a diferentes necessidades na fase de reavaliação dos 

resultados. É então necessário e de forma transparente, estar descrita qual a 

tramitação procedimental a adotar nas orientações metodológicas nos casos 

discordantes. Para diminuir esta incerteza, recomenda-se a definição de um 

comparador principal, tendo também em consideração qual a tecnologia mais 

suscetível de ser substituída. Tendencialmente, existem alternativas mais 

suscetíveis de serem substituídas do que outras, e tal deveria ser considerado. 

Além disso, ressalta-se o facto de que o pressuposto ora inscrito nas orientações 

metodológicas em apreço, não coincide com os critérios definidos pelas 

orientações para a avaliação farmacoterapêutica. A atual redação parece, 

inclusivamente, sugerir a possibilidade de uma alteração do PICO (P – patient, 

problem or population; I-intervention; C – comparison, control or comparator; O 

– outcome(s)) definido à partida pela CE-CATS já no decurso do processo de 

avaliação. Recorde-se que as orientações farmacoterapêuticas da CATS 

consideram que o comparador, ou sua alternativa devem cumprir, 

cumulativamente, com uma série de critérios, sendo um deles estar financiado, 

comercializado e com consumos reportados. 

Consideramos, pois, não ser metodologicamente adequado existir uma 

alteração do PICO que foi informado à partida no processo de avaliação. Tal 

como, anteriormente, já referido os estudos de avaliação económica são na sua 

maioria efetuados a nível global e depois são adaptados para Portugal. É assim 
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importante existir clareza na escolha do comparador(es), pelo que se 

recomenda o reconhecimento nas orientações da existência de uma fase pré-

submissão de aconselhamento às empresas em fases precoces. 

Por outro lado, a definição dos comparadores parece incluir a utilização de 

tratamentos off-label. Esta inclusão vem aumentar a incerteza na avaliação, uma 

vez que a recolha destes dados é também mais difícil. Considerar como 

comparador a utilização off-label pode levar a decisões erróneas e perigosas, 

parecendo-nos, potencialmente, pior do que aceitar evidência de baixa 

qualidade.  

Por outro lado, a recomendação no que diz respeito aos tratamentos start and 

stop parece prever que os resultados de uma avaliação económica têm o poder 

de recomendar esquemas posológicos não estudados em contexto dos ensaios 

clínicos, o que levanta algumas questões quanto à adequação e exequibilidade 

deste pressuposto, para além de preocupações inscritas no domínio da 

segurança. 

 

4. População e subgrupos 

A solicitação de análises de subgrupos em qualquer fase do processo de 

avaliação vem aumentar a morosidade do seu processo, apesar de 

reconhecermos que a incorporação de subgrupos é uma exigência de muitas 

agências responsáveis por elaborar normas de orientação metodológica para 

avaliação de tecnologias em saúde. Importa, pois, que seja justificada de forma 

clara a escolha de subgrupos por parte da CE-CATS, devendo ser, igualmente, 

proporcionadas orientações específicas sobre a exploração da 

heterogeneidade dos subgrupos em análise.  

Conforme explanado, anteriormente, a definição da população é realizada, 

inicialmente, no momento em que é assente o PICO, pelo que esta solicitação 

adicional, sem sustento prévio, poderá, em determinados cenários, revelar-se 

descabida e desnecessária, nomeadamente, quando se consideram subgrupos 

em que se prevê que a tecnologia possa não ser custo-efetiva. Em suma, a existir 

este pedido adicional e quanto muito de carácter excecional, propõe-se que 

seja precedido de aconselhamento por parte da CATS para definição dos 

subgrupos requeridos para demonstração correta do custo-efetividade. 
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5. Perspetiva 

A definição da perspetiva da avaliação económica é uma questão política e 

não metodológica, pelo que a imposição da perspetiva do SNS para a avaliação 

económica parece ser, porventura, desadequada no contexto Português, 

carecendo, no nosso entendimento de justificação cristalina no documento em 

apreço. Ao não adotar a perspetiva da sociedade, incorre-se no risco de não 

captar todo o valor da tecnologia e o impacto substancial e social em 

determinadas áreas, como por exemplo a dependência dos opiáceos, doenças 

raras, mentais ou outras que aumentem de forma significativa a incapacidade 

para o trabalho, o absentismo laboral ou conduzam a uma situação de reforma 

precoce.  

Esta opção política inscrita nas orientações metodológicas em apreço, exclui os 

custos para a sociedade (custos de prestação dos cuidados de saúde, serviços 

sociais e outros sectores) e os custos indiretos (produtividade do trabalhador), ao 

contrário, por exemplo de outros Países, como a Holanda, a Suécia e a Noruega 

que adotam a perspetiva da sociedade. 

 Por outro lado, constata-se uma divergência entre a perspetiva da análise 

económica e a adotada no modelo de demonstração de impacto orçamental. 

Concretamente, a avaliação económica exclui, completamente, o impacto da 

introdução da tecnologia em todos os outros sectores do Estado, ao contrário da 

análise do impacto orçamental aqui proposta, enviesando, porventura a 

comparação de alternativas.  

Por outro lado, o facto dos custos suportados pelos cidadãos que vivem com 

doença e suas famílias não serem considerados em contexto de avaliação 

económica é algo também, em si, controverso. Acreditamos, pois, que a adoção 

desta perspetiva é suscetível sim de conduzir a iniquidades no acesso aos 

medicamentos. Por exemplo, os medicamentos com dispensa em ambulatório 

terão maior probabilidade de serem custo-efetivos de acordo com a sua taxa 

de comparticipação. Ao invés, as orientações metodológicas parecem não 

refletir situações em que a tecnologia nova é de utilização exclusivamente 

hospitalar versus tecnologia nova com comparticipação inferior a 100%. E o facto 

dos autores fundamentarem a opção pelo facto de poder haver grande 

heterogeneidade e incerteza nos dados de produtividade, não sustenta esta 

opção, em nossa entender. O desejável é que a valorização da tecnologia 

consiga captar todo o valor máximo possível para a sociedade e os custos em 

que incorre. Esses custos são pagos pelos impostos dos Portugueses e são 
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globalmente inscritos nos Orçamentos Gerais do Estado. E os proveitos/benefícios 

daí decorrentes também. Se a Segurança Social por exemplo, vir reforçada o seu 

equilíbrio orçamental via menor absentismo devido a uma determinada 

terapêutica, esse facto desde que reconhecido, deverá ser um ponderador no 

financiamento em % do PIB para o Orçamento que o Governo dedica à saúde. 

Fazer o contrário como se as duas dimensões (saúde e social) não fossem duas 

faces de uma mesma moeda não parece ser argumento adequado à opção 

política tomada. Porque os Portugueses quando cumprem os seus deveres fiscais, 

fazem-no na expetativa de terem soluções na dimensão da proteção social que 

são respostas integradas. Cabe ao Estado integrar essas respostas. Não a quem 

sustenta o sistema. 

 

6. Taxa de atualização 

A taxa de atualização de 5% não foi alterada, comparativamente, às primeiras 

orientações metodológicas pulicadas. O valor considerado para a taxa é 

considerado excessivo neste contexto, e carece de uma justificação à luz de 

dados atuais. Este aspeto deve ser, cuidadosamente, ponderado dado o seu 

impacto nas avaliações, sendo, substancialmente, negativo em casos de 

tratamentos cujos custos se concentram a curto prazo e os benefícios se 

verificam no longo prazo, como é, por exemplo, o caso das vacinas, tratamentos 

curativos e terapias génicas. 

De acordo com o relatório publicado pela EUnetHTA, as taxas de atualização 

recomendadas na Europa versam os 3%, sublinhando-se que a grande maioria 

dos países recomendam uma taxa menor que 5% (entre 3 e 4%). 

À luz do praticado no contexto europeu, a adoção de uma taxa de atualização 

mais baixa, revela-se, no nosso entendimento, mais apropriada. 

 

7. Medição dos custos 

As orientações metodológicas determinam a exclusão dos custos futuros dos 

cidadãos com doença se manterem vivos. Importa ainda tecer as seguintes 

questões: Só são aceites os custos relacionados com a doença? Que custos 

podem ser relacionados? E quem os irá definir? Como relacionar os custos com 

a doença? Por painel de peritos? Que evidências? Mas se os custos não 

relacionados com a doença atuais não podem ser considerados, como são 
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considerados no futuro? Estas questões, no nosso entendimento, carecem de 

clarificação. 

Outro ponto a ter em reflexão diz respeito ao ajustamento à inflação: como se 

justifica que apenas seja aplicada a taxa da inflação para preços e custos com 

mais de dois anos? 

 

8. Painel de peritos 

No global do documento em apreço, prevê-se ainda que as avaliações 

económicas dependam significativamente da realização de painéis de peritos, 

com todas as questões de representatividade dos dados que estão associadas, 

merecendo reflexão sobre a sua complexidade de operacionalização. Tal 

poderia ser, parcialmente, ultrapassado se fossem fornecidos dados de 

consumos de recursos. 

Por outro lado, o método referido de Chips and Bins para avaliar a incerteza, 

além de ser um método, relativamente, recente, desconhece-se se o mesmo é 

utilizado e se é reconhecido por outras agências e guidelines, além do que 

parece ser fonte potencial de incompatibilidade com o que é a prática na 

realização destes painéis. Com efeito, tendo em conta o elevado número de 

perguntas e tipos de questões que são realizadas aos peritos, sugere-se uma 

reflexão sobre se este método responde, efetivamente, às reais necessidades. 

 

9. Valorização dos recursos 

A inclusão do IVA no preço levanta a questão sobre a definição da perspetiva, 

e parece não considerar que o SNS é parte integrante do Estado. Uma perspetiva 

de terceiro pagador acaba por ser mais abrangente do que apenas a perspetiva 

do SNS neste contexto. 

 

 

 

10. Qualidade de vida 

As orientações preveem que, no caso da qualidade de vida relacionada com a 

saúde (QVRS) não ser avaliada nos estudos clínicos, sejam utilizados dados de 
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estudos observacionais da literatura publicada. Contudo, não é referido se se 

deve proceder à adaptação dos dados, visto que a grande maioria dos dados 

de literatura sobre a QVRS não têm as tarifas portuguesas. 

Ainda neste âmbito, é de ressaltar o facto de que a exclusão da avaliação do 

impacto na qualidade de vida nas famílias e cuidadores informais, que em 

determinadas doenças é muito significativo, também é discutível, 

particularmente, em determinadas doenças crónicas. Existem patologias em que 

só a qualidade de vida da pessoa com doença é insuficiente para o modelo de 

custo-efetividade. 

Por outro lado, as orientações metodológicas em apreço, recomendam o 

recurso exclusivo aos anos de vida ajustados pela qualidade (QALYs). Todavia, 

deve ser feita a devida ressalva de que existe um extenso debate na literatura 

sobre limitações do uso exclusivo de QALYs para medir benefícios, sobretudo 

noutras tecnologias, tais como as intervenções em saúde pública, devendo este 

aspeto, no nosso, entendimento ser levado em consideração. 

 

11. Métodos de Modelização 

Constata-se um aumento substancial do escrutínio dos modelos. O processo de 

validação descrito parece ser excessivo e parece esquecer o facto de que a 

grande maioria dos modelos submetidos, em Portugal, são adaptações de 

modelos globais. 

Neste subcapítulo, admite-se ainda a possibilidade de realização de modelos 

com base em análises de sobrevivência com validação por dados externos. 

Porém, esta justificação das diferenças encontra-se dificultada porque na 

maioria das vezes não estão disponíveis estes dados. No que diz respeito à 

capacidade dos peritos para preverem quaisquer diferenças entre os resultados 

do modelo e o que seria a prática clínica com a nova tecnologia, tal aspeto 

poderá, nalgumas situações, encontrar-se dificultado dada a inexperiência do 

perito com a nova utilização. 

 

 

12. Reavaliação 

O aspeto da reavaliação previsto pelo SiNATS, cuja explicitação se aguardava 

com grande expetativa, permanece com várias questões fulcrais em aberto e 
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não respondidas ou clarificadas pelas novas orientações metodológicas. Deverá 

existir explicitação sobre o que será reavaliado e em que momentos, bem como 

quais os critérios a seguir (e.g. SINATs ou outros). 

As orientações metodológicas indicam a possibilidade da realização de estudos 

adicionais para colmatar a incerteza associada, mas não é descrito em que 

situações é considerado o impacto dos resultados da reavaliação e quais as 

medidas práticas a implementar. Adicionalmente, é necessário ter 

conhecimento sobre a disponibilidade a pagar para ser possível avaliar o 

impacto da incerteza. 

Outro aspeto que permanece por responder, diz respeito à geração dos dados 

necessários para a reavaliação da tecnologia. Isto é, da forma(s) sobre como 

poderão ser gerados estes dados no contexto português, sabendo que por vezes, 

a recolha sistemática de dados em bases nacionais tem associadas várias 

limitações. Importante ainda neste domínio, será o acesso e a operacionalização 

aos dados dos comparadores para proceder à reavaliação, inclusive quando os 

comparadores são alterados no processo de reavaliação. 

 

Reafirmamos a importância da publicação destas normas por este Conselho de 

Administração do INFARMED e reconhecemos a qualidade do Grupo de Trabalho que 

neste contexto conseguiu constituir. Estamos certos de que a evolução deste processo 

será positiva e que do debate e ponderação das sugestões que agora se reconhecem 

neste período de auscultação, as normas sairão reforçadas. Na expectativa de 

contribuirmos para a análise e discussão do documento em apreço, colocamos a 

Ordem dos Farmacêuticos ao dispor de Vossa excelência e subscrevemo-nos com os 

melhores cumprimentos. 

 

 

A Bastonária da Ordem dos Farmacêuticos 

 

 

 

Professora Doutora Ana Paula Martins 


